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Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 31 mei 2016
Locatie: Buurthuis Kerkveld, Nieuwegein, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig:
Janine Lubberding, voorzitter
Victor Goulmy, Blokhoeve,
Anna Lise Röben, bestuur ZHGB
Khalid Loutfi, bestuur ZHGB
Melanie Gitz, wijkmanager gemeente
Peter Snoeren, wijkwethouder gemeente
Gert van Jaarsveld, wijkagent
Marian van Kleinwee, wijkkrant
Hylco Tamminga, wijkkrant
Nika Gerson Lohman, Blokhoeve, webmaster

Ingrid de Vries, raadslid D66
Herman Beeuwkes, Zuilenstein, commissielid VSP
Kitty de Ronde, Zuilenstein, WMO raad
Xander Bouwens, Blokhoeve
Frits Herremans, Blokhoeve
Michiel van Leeuwen, Blokhoeve
Ria Spelbos, Blokhoeve
Ilona Pouw, Blokhoeve
Onno van Geuns, Zuilenstein
Willie Veldhuizen, Zuilenstein, notuliste

11

Opening
De voorzitter, Janine, heet iedereen van harte welkom bij deze vergadering. Ton Visser, de secretaris is niet aanwezig.

22
•

Notulen vergadering d.d. 12 april 2016:
Op het verslag zijn geen opmerkingen; de notulen worden hierbij vastgesteld.

33
•

Mededelingen en ingekomen stukken
Melanie heeft voor iedereen een exemplaar van het boekje Toekomstvisie van Nieuwegein 2025 bij zich. Peter Snoeren vertelt dat Nieuwegeiners verleden jaar veel betrokken zijn geweest bij de stad met hun inbreng. Alles wat daaruit
naar voren kwam is verwerkt in dit boekje. Ook mensen uit dit wijkplatform zijn erbij betrokken geweest. Hij zegt
iedereen dank daarvoor. Dit boekje dient ook als dankbetuiging naar de betrokkenen. De komende jaren wordt in de
besluitvorming binnen de gemeente rekening gehouden met de speerpunten die in dit boekje genoemd worden. Janine bedankt Peter voor zijn uitleg.
Janine ziet dat er een nieuw gezicht is bijgekomen en heet Ilona Pouw hartelijk welkom. Zij woont in Blokhoeve en is
geïnteresseerd geraakt door de wijkkrant.

•

4.
•
•
•

Politie/Gert van Jaarsveld
Gert is ook aanwezig vanavond. Hij vertelt dat het goed gaat met de wijk na “de donkere dagen”. Er zijn niet veel woninginbraken. In de afgelopen zes weken was er één woninginbraak in Zuilenstein en één binnensluiping in Blokhoeve.
Hij wijst er op dat het wel zaak blijft dat je alert bent, want de dief slaapt nooit.
In Blokhoeve zijn er nog wel auto-inbraken op het grote parkeerterrein. Nika vertelt over een auto-inbraak in Galecop
waarvan mensen van te voren een verdachte situatie gezien hadden. Gert wijst er op dat men bij verdachte situaties
gewoon 112 kan bellen. Een rustige buurt maak je samen.
De vraag wordt gesteld wie je moet bellen als er geparkeerd wordt op de bouwweg in Blokhoeve. Dat gaat om handhaving. Bel 14030.
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Voorzitterschap
Janine vertelt dat zij nog tot de zomervakantie voorzitter zal zijn. De volgende vergadering zal haar laatste zijn.
Zij vertelt dat ze stopt omdat het invullen van het voorzitterschap van het wijkplatform veel tijd en inzet van haar
vraagt. Een persoonlijke keus omdat ze van mening is dat het goed moet gebeuren. Er zijn daarnaast privé zaken die
het ook maken dat zij dáár veel tijd aan moet besteden, zo is haar moeder net voor de tweede keer alleen komen te
staan. Zij heeft dit werk nu bijna zes en half jaar gedaan.
Janine hoopt dat er iemand zal zijn voor haar opvolging, die het heel leuk vindt om dat werk op te gaan pakken. Het
bestuur wil de taken wel voortzetten, maar zonder voorzitter is dat meer ‘op de winkel passen’. De vacature komt ook
in de wijkkrant en op de website. Op dit moment is er niemand die belangstelling heeft, maar wat niet is kan nog komen.
Wat verder ter tafel komt
Onno heeft een foto van twee heel grote putten, eigenlijk betonnen bakken die vlak bij zijn huis staan. Hij wil graag
weten waarvoor die zijn. Melanie vraagt het na.
Xander vraagt naar de Humana-bak die tegenover dierenweide in Zuilenstein staat. Die zou verplaatst worden omdat
hij vlak naast het fietspad staat. Melanie weet dat hij verzet gaat worden; de collega die daarvoor zorgt heeft er lang
geen tijd voor gehad.
Rondvraag(je) langs de wijken
Victor brengt naar voren dat de eisen aan het voorzitterschap niet alleen te maken hebben met vergaderingen voorzitten, maar ook en zeker de buurt oppeppen, initiatieven ondersteunen en saamhorigheid bevorderen. Janine voegt
hieraan toe dat het leuk is als een nieuwe voorzitter nieuwe impulsen gaan initiëren.
Marian vertelt dat het concept van de volgende wijkkrant klaar is. Er is nog wat ruimte voor nieuwe stukjes. Uiterlijk
eind deze week kan er nog kopij aangeleverd worden. Zij wil mensen aansporen dat als er iets leuks gebeurt om erover te schrijven.
Kitty vertelt dat zij haar e-mailadres heeft doorgegeven, maar niets heeft ontvangen van het wijkplatform. Dit wordt
nagevraagd bij de secretaris.
Kitty ziet in de parken braamstruiken als gekken omhoogschieten. Zij hangen dan vaak over paden heen met gevaar
voor schrammen (vooral bij kinderen). Zij heeft het idee dat daar te weinig aan gedaan wordt. Melanie wijst haar op
het nummer 14030, waar zij haar klacht kan deponeren. Nika wijst er op dat zij dan wel het nummer moet noteren
van de klacht, zodat bij navraag duidelijk is waarover het gaat en wanneer/door wie het is opgelost (of niet).
Onno vraagt of de agenda voortaan niet beter direct zichtbaar in de mail meegestuurd kan worden, zodat deze op de
smartphone gelezen kan worden. Dit zal aan de secretaris gevraagd worden.
Janine vertelt dat er verwarring is bij buurtbewoners over oversteekplaatsen die geen zebrapad zijn. Zij vraagt Gert of
mensen daar wel of geen voorrang hebben. Volgens Gert staat er bij een zebrapad altijd een bord. Op andere plaatsen
hebben voetgangers op andere plaatsen geen voorrang; daar moeten zij extra opletten bij het oversteken. In de wijkkrant van september zal onder de aandacht gebracht worden wanneer voetgangers wel of geen voorrang hebben bij
het oversteken.
Ilona woont in de Edge. Nika wijst haar op de Facebookpagina van Blokhoeve. Zij vertelt dat zij via de wijkkrant op het
idee gekomen is om deze vergadering te bezoeken.
Frits bedankt de gemeente voor het netjes oplossen van de problemen (auto’s) in het park Blokhoeve.
Ria vraagt naar een hek dat nog komen moet; anderen vertellen dat het hek er binnenkort zal komen.
Nika vraagt of de boomstammen die over het gras liggen, misschien langs de weg gelegd kunnen worden. Er wordt nu
niet gemaaid en het ziet er raar uit.
Nika vertelt dat tijdens de vorige vergadering gesproken werd over de voortgang van Blokhoeve oost en west, maar
dat daar niets meer over gehoord wordt. Melanie gaat ervan uit dat er nog een buurtbericht komt als er nieuws is. Zij
heeft nog niets gezien. Zij vraagt het na.
Nika vertelt dat er veel tumult was tijdens een bewonersavond over Blokhoeve West. Hij vraagt zich af wat ze daarmee gaan doen. Melanie heeft nog geen terugkoppeling gezien van het meedenkproces. Peter vertelt dat het nog niet
afgerond is. Het is wel in de raad besproken en er zijn twee moties ingediend over de bouwdichtheid van de bebouwing daar. Een en ander wordt verwerkt en dan verder meegenomen in de procedure.
Nika vertelt dat er andere dingen bij Het Eiland gaan gebeuren en vraagt waar hij de klacht over niet goed onderhouden perkjes moet doorgeven. Melanie vraagt het na bij het project.
Nika vraagt of er over de geluidsoverlast nog een evaluatie gepland staat. Deze blijkt op 4 november a.s. bij Hennie
thuis plaats te vinden.
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Het verkeer in de wijk blijft een discussiepunt: geparkeerde auto’s op de bouwweg en het te hard rijden door de wijk
over de bouwplaten. Volgens Melanie lost dat tijdens de bouw wel op.
Janine vertelt dat de jaarlijkse drakenbootrace op 21 augustus a.s. weer wordt gehouden. Zij stelt voor om mee te
doen met een ploeg van het Wijkplatform. Het is heel leuk en er doen ongeveer tien personen per team mee. Er zal
per mail worden gevraagd om deelnemers zodat we een team kunnen samenstellen.
Onno was aanwezig bij de informatieavond van Rijkswaterstaat over verbreding van de A27 en de A12. Hij vond het
interessant, maar was verbaasd over het feit dat er behoorlijk verbreed gaat worden. Er komt ander asfalt, namelijk
dubbele zoab en hogere schermen tegen het geluid. Op de Galecopperbrug komen geen geluidsschermen en niet dat
betere asfalt. Onno vraagt hoe de gemeente tegenover deze plannen staat. Peter vertelt dat de gemeente bezig is
over de geluidsschermen en de hoogte daarvan. De gemeente wil kansen benutten door zonnepanelen aan de geluidsschermen te hangen om het duurzaam te maken. Op het gemeentehuis is er vanaf nu nog drie weken informatie
in te zien over dit onderwerp. Blokhoeve heeft relatief weinig last van die wegen door afscherming door het populierenbosje en de remise van Connexxion.
Xander vertelt dat hij pas weer een straatbarbecue heeft gehad. Er waren nieuwe bewoners en na negen jaar is het
idee weer spontaan ontstaan. Het was heel leuk. Janine wijst hem erop dat hij daar een stukje over in de wijkkrant kan
schrijven; dit zijn de dingen die ook anderen kunnen inspireren.
Janine vertelt dat het hondenpoepbeleid niet op korte termijn geëvalueerd wordt. Zij is daar zeer ontevreden over. De
gemeente zou dat eens in de drie jaar met de wijkplatforms evalueren en nu wordt die kans gemist. Peter vertelt dat
er in bepaalde buurten gehandhaafd is en dat er is toen ook is bekeurd. Volgens hem wordt er wel op toegezien. Peter
wijst er ook op dat heel veel mensen wel de drollen opruimen. Janine geeft als voorbeeld de plaats Veenendaal waar
weer campagne wordt gehouden: het schijnt dat er per dag 10.000 drollen achtergelaten worden.

6. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur.

Eerstvolgende vergadering in Buurtcentrum Kerkveld:
Dinsdag 5 juli 2016
Daarna op de dinsdagen:
•
•

•

6 september 2016
18 oktober 2016
13 december 2016
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